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Бисер Петков за приоритетите за управление на НОИ 

 

Водеща Юлияна Стоянова: Знаете вече, Бисер Петков бе избран за управител на 

Националния осигурителен институт, въпреки че попадна в задръстване и закъсня да дойде 

в парламента, където бяха започнали обсъжданията за избора му, и въпреки че 

председателят на Народното събрание Цецка Цачева го обяви първо за шеф на 

националната осигурителна каса, после на националния здравноосигурителен институт и 

накрая позна - на Националния осигурителен институт. Така или иначе назначението вече 

е факт. Следват и коментарите. Първият разговор е на колегата ни Цветелина 

Стоянова с новоизбрания управител на НОИ Бисер Петков. 

 

Репортерка Цветелина Стоянова: Г-н Петков, вие сте представили своята 

концепция за развитие на НОИ и с нея сте спечелили симпатията на 

управляващите. Но кое е в основата на тази концепция? Как ще работите оттук 

насетне? 

Бисер Петков: В основата на тази концепция е виждането ми за действия в посока 

по-нататъшно модернизиране на институцията с цел подобряване на качеството на 

услугите, които тя предоставя на многобройните ползватели на тези услуги, още 

по-голяма прозрачност в работата на Националния осигурителен институт, тъй 

като това е институцията, която всъщност администрира, управлява бюджет, който 

превишава сумата от 8 милиарда лева. Така че това са основните направления, в 

които, заедно с екипа на Националния осигурителен институт, ще положа усилия 

работата да продължи и съответно да има резултати. 

 

Репортерка: Идеите ви как да отворите института за бизнеса и за осигурените, как 

на практика може да стане това? 

Б. Петков: Това, което виждам, поне от позицията на външен все пак за 

институцията, разбира се, тази концепция ще се дообогатява и допълва с 

предложенията на хората, които работят в институцията, очаквам това да стане в 

следващите дни, е да се улесни взаимодействието с Националния осигурителен 

институт на работодатели, на осигурители по линия на възможност за по-бързо 

изпълняване от тяхна страна на задълженията, които имат по закон, това да става 

по-лесно, по-удобно, с повече икономия на време, което предполага, че НОИ като 

институция трябва да предоставя съвременни средства за комуникации и 

програмни продукти, по-модерен сайт, чрез който да се ползват тези електронни 

услуги. В тази посока ще направим всичко възможно да се улеснят осигурителите, 

всички, които ползват услугите на НОИ. 

 

Репортерка: Вие днес, като влязохте в института, разходихте ли се по коридорите, 

видяхте ли приемната, това, което наследявате? Какви са първите ви впечатления? 

Имаше ли опашки на входа? 

Б. Петков: Честно казано, не съм имал тази възможност. Това, което направих за 

малкото време, в което съм в сградата на НОИ, е да се срещна със Съвета на 

директорите към Националния осигурителен институт, това са ключовите 



функционални направления и хората, които ги оглавяват, да се запознаем, да си 

кажем някои най-общи неща. И, за съжаление, нямах тази възможност да се 

разходя по. . . по сградата, в самата сграда, помещенията, в които се оказват 

непосредствено услугите. Това ще бъде първото нещо, което ще направя в 

утрешния ден. . . 

 

Репортерка: Само от часове сте управител на осигурителния институт. Тепърва ще 

имате много срещи и задачи. Не сте чисто политическа кандидатура, стана ясно и 

от изявленията в парламента. Но ще приемате ли съвети от политици? 

Б. Петков: Когато те са с цел подобряване на работата, разбира се, бих приел 

съвети от всички, включително и от политици. 

 

Репортерка: Днес сте чули един от БСП. Драгомир Стойнев от трибуната на 

парламента ви посъветва да се откъснете от влиянието на Симеон Дянков. 

Б. Петков: Аз не мисля, че има такова влияние. Финансовото министерство и 

финансовият министър е институция, с която Националният осигурителен институт 

тясно работи. Нормално е да има добро взаимодействие и аз разчитам то да се 

получи в бъдеще. 

 

Репортерка: Имате уверения, че ще можете спокойно да работите. Разбрахме от 

интервю, направено със социалния министър Тотю Младенов, той ви дава 

картбланш и казва, че ще работите спокойно и с неговото министерство, и с 

финансовото, и с групата на ГЕРБ. И все пак какви упреци бихте приели и какви не 

бихте приели в качеството си на управител на НОИ?  

Б. Петков: Бих приел добронамерени упреци, които всъщност показват евентуални 

грешки в работата. Всеки човек греши, когато се захваща с една работа. Така че не 

бих се сърдил да приемам съвети и евентуално критики. Винаги бих се вслушал в 

тях, отново подчертавам, когато са добронамерени. 

 

Репортерка: През последните две и половина години трима управители се смениха 

на Националния осигурителен институт. Доста е ветровит постът. Вие как се 

навихте да поемете управлението на тази  институция в обстановката, която се 

беше създала преди вас? 

Б. Петков: Аз също имах своите резерви по отношение . . . и първоначални 

колебания. Мисля, че всеки човек, разумен, който прави отговорен избор, когато 

му предложат да оглави такава важна институция, би се замислил за плюсовете и 

минусите, които в професионално естествено би му донесло. Приех поканата, 

предложението да стана управител на Националния осигурителен институт, защото 

го приемам като едно сериозно професионално предизвикателство на база на опита, 

който имам от работата си в осигурителната система, макар и от друго естество, в 

друга институция, но все пак свързана с пенсионното осигуряване. . . 

 

Репортерка: Вие контролирахте частните пенсионноосигурителни дружества като 

заместник-директор в Комисията за финансов надзор. Сега отивате в публичната 

сфера, публичните финанси.  

Б. Петков: Да, между тези елементи на социалноосигурителната система има 



прилики, има, разбира се, и сериозни различия, най-малкото допълнителното 

пенсионно осигуряване, както знаете, е на капиталов принцип, докато солидарната, 

обществената система работи на разходопокривен принцип. Така че надявам се, че 

наистина работата ми в Комисията за финансов надзор, контактите, познанствата 

от този период ще ми помогнат. . . 

 

Репортерка: Не сте законодател, но това, което се пише и говори в публичното 

пространство за НОИ, липсата на пари от осигуровки, дефицитът, размерът на 

пенсиите, как гледате на всичко това и според вас има ли добър имидж институтът 

пред хората? 

Б. Петков: Аз мисля, че имиджът на Националния осигурителен институт пред 

хората се гради на база на услугите, които той предоставя, качеството, 

отношението на служителите към хората, които ползват техните услуги. Не мисля, 

че хората биха винили Националния осигурителен институт за ниския размер на 

пенсиите, тъй като това е една система, която е много комплексна и. . . 

 

Репортерка: Да, но малцина са тези, които в детайли знаят как се изчислява една 

пенсия и от какво зависи нейният размер. Обикновено човек с ниска пенсия казва - 

НОИ какво ми плаща, нищо не ми плаща. Това под някаква форма се отразява на 

отношението към института. Ще работите ли в посока по-добро ограмотяване и на 

осигурените лица? Какво вие можете да направите за тях и какво те сами за себе 

си? 

Б. Петков: Мисля, че е необходимо да се работи в тази посока - хората да знаят по-

добре и по-отрано какви са осигурителните им права. Всъщност размерът на 

пенсията, която ще получат, за младите това е някъде далеч в бъдещето, зависи от 

приноса, който те имат към осигурителната система през периода на активния им 

трудов живот. Това са всъщност, така, реалностите. И човек, когато е отговорен в 

поведението си по отношение на своето бъдеще, мисля, че получава от системата 

един заслужен и адекватен на приноса му и на участието му резултат. 

 

 

  

 

 


